
Připravená krizová opatření a způsob jejich provedení 

 

 

Poznámka: 
Podrobné pracovní postupy, realizační činnosti a síly a prostředky orgánů řešících mimořádné události a krizové situace a využitelné informace a podklady jsou stanoveny v plánovací 

dokumentaci orgánů krizového řízení (např. Havarijní plán kraje, Krizový plán obce s rozšířenou působností, plán krizové připravenosti obce) 
 

     

Krizové opatření: 

Krizový štáb, obecní úřad
Subjekty plnící kr.opatření a 

součinnost ostatních subjektů

Povinnosti právnických, 

podnikajících fyz. osob a fyz. osob 

Povodeň (n - let  Q100)
vodní toky: Ohře, Odrava, 

Břehnický potok Na základě požadavků IZS:

Zvláštní povodeň vodní díla Skalka a Jesenice

Přívalová povodeň
Náhlé prudké deště 

(klimatické podmínky)

Extrémní vítr
Vichřice, orkán…(klimatické 

podmínky

Narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu

Porucha či zničení distribuční 

sítě 

Starosta obce může vydat formou Nařízení obce zákaz vstupu a 

pohybu osob na ohrožená území ve správním obvodu obce

GASFARM s.r.o. (Martin 

Vörös) Chov: skot Pelhřimov

AGRO & KOMBINÁT Dolní 

Žandov spol. s r.o. Chov: skot 

Okrouhlá

David Bitto Chov: drůbež 

Nebanice

ZEPHYR Františkovy Lázně, 

s.r.o. Chov: drůbež Klest

Stálá pracovní skupina podle pokynů starosty k zajištění 

krizového opatření a dalších požadavků provádí analýzu 

požadavků a předkládá na jednání KŠ návrh na zabezpečení 

krizového opatření spolu se seznamem vhodných věcných 

prostředků, které nelze na území obce zajistit k vyžádání od KŠ 

Krizový štáb podle rozhodnutí starosty dále zajišťuje opatření 

k zabránění vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě 

nebo území a vyžaduje součinnost s vlastníky či správci 

dotčených nemovitostí či území

Městský úřad zajišťuje vyvěšení „Rozhodnutí o zákazu vstupu, 

pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území“ na 

úřední desce                                                                Krizový 

štáb dále plní úkoly k zajištění kontroly dodržování zákazu pohybu 

osob v součinnosti s obecní policií

Zákaz vstupu, pobytu nebo pohybu osob na vymezeném místě nebo území

Typ nebezpečí Zdroj ohrožení

Způsob provedení a zajištění realizace krizového opatření pro uvedené typy nebezpečí

Městská policie plní úkoly 

stanovené starostou obce 

k zajištění krizového opatření 

a kontroly

Na základě vyžádání 

součinností Policie ČR, 

Policie ČR plní úkoly při 

stanovení uzávěr a způsobu 

hlídkování ve vymezených 

místech nebo na vymezeném 

území

Epizootie - hromadné nákazy 

zvířat

Tyto osoby jsou povinni řídit se 

pokyny stanovené v Rozhodnutí o 

zákazu vstupu a pohybu ve 

stanovených prostorech a území

  Dále jsou povinni strpět omezení 

vyplývající z krizových opatření 

stanovených v době krizového 

stavu


